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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(tytul projektu zakażeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia zgodnie z jego
treścią udoetępnione. w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w wykazie prac

legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)
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I. Mazwa/4m4ę..4—eew4ekea*

Jsw KOKS S.A
2. Adres siedziby/s4rca mieeeeesjtorhat4e”t

ul. Pawliczka 1, 41—800 Zabrze
3. Adres do korespondencji i adres e-mail

ul. Pawliczkal,41-800 Zabrąęj”aniga@de1oittece.com
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C . OPIB POBTULOKANZGO RCZtCA$ANZA PRAWNEGO, ZZ WEKAZANIDI IN”]?Z1flU BĘDGO PRZZ3Ctflfl4 CCBWJIłY

Odnosząc się do opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie
ustawy O podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw z dnia 23 kwietnia 2015 r. (dalej: projekt)
W imieniu JSW KOKS S.A. (dalej: Spółka), podtrzymując dotychczas zgłoszone uwagi do wcześniejszej
wersji projektu z dnia 23 marca 2015 r. (pismo z dnia I kwietnia 2015 r.), chcielibyśmy wskazać
na potrzebę dokonania dalszych zmian w projekcie, które powinny przyczynić się do możliwie jak
najpełniejszej realizacji celów priedstawionej regulacji oraz pozwolić na uniknięcie problemów
w stosowaniu znowelizowanych przepisów w praktyce.
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Spółka chciałaby zwrócić uwagę na potrzebę doprecyzowania zapisów dotyczących obowiązku
prowadzenia ewidencji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi magazynowanych w składzie
podatkowym. W konsekwencji uwzględnienia przez Ministerstwo Finans6w uwag do wcześniejszej wersji
projektu ustawy zgłoszonych w ramach procesu konsultacji publicznych, zmodyfikowano brzmienie
art. I 38a ust. 2 ustawy wskazując, że ewidencję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż
stanowiące wyposażenie składu podatkowego, prowadzi jedynie operator logistyczny prowadzący skład
podatkowy.

Chociaż wydaje się, że powyższy przepis precyzyjnie wskazuje na zawężenie zakresu podmiotów
zobowiązanych do spełnienIa przedmIotowego wymogu ewidencyjnego, to jego zestawienie z treścią
art. 47 ust. 3a ustawy może budzić szereg wątpliwości w praktyce.



M. 47 ust. 3a ustawy przewiduje bowiem, że;

W składzie podatkow,”m mapą być magazynowane wyroby akcyzowe nie objęte procedurą zawieszenia
pobom akcyzy oraz wyroby niabędące yqmbami ekcyzowym poci warunkiem, że: ( J sryasób
magazynowania potwale na określenie ilości yymbów akcyzowych nie objętych procedurą zawieszenia
poboru akcyzy i wyrobów niebędących yqrobemi akcyzowymi, a IIoSć oraz rodzaj tych wyrobów są
określone w ewidencji wyrobów akcyzowych oraz „ęy4$nęjf
4*. ęyz..„pyj. innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego,
D9dWLQSfl2WP4Z49](.Skład podetkojy

W świetle przytoczonego proponowanego brnntenia art. 47 ust. 3a ustawy należy zauważyć,
że możliwość magazynowania wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym
uzależniona będzie od prowadzenia stosownej ewidencji tych wyrobów pmwadzący
sWad podatkowy, a nIe tylko przez operatora logistycznego prowadzącego skład podatkowy Powyższy
zapis stoi zatem w sprzeczności z proponowanym zmodyfikowanym brzmieniem art 138a ust 2 ustawy1

W którym wskazano, że ewidencję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi zobowiązany jest
prowadzić jedynie operator logistycniy prowadzący skład podatkowy.

Tym samym zdaniem Spółki konieczna jest stosowna modyfikacja brzmienia omawianych przepisów
celem Ich wzajemnego dostosowania i usunięcia wskazanych powyżej wątpliwości dotyczących zakresu
podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi
magazynowanych w składzie podatkowym. Z komentowanych przepisów powinno jasno wynikać1
że do prowadzenia wspomnianej ewidencji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi
zobligowani są jedynie operatorzy logistyczni prowadzący skład podatkowy, a nie wszystkie
podmioty prowadzące takie składy.

b. PonsteWkws#

Równocześnie Spółka pragnie wskazać, że podtrzymuje zgłoszony we wcześniejszym piśmie z uwagami

postulat zmiany brzmienia art. 64 ust. 3 ustawy poprzez wydłużenie wskazanego w tym przepisie
maksymalnego okresu, na jaki udzielane jest zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia z 2 do 3
lat. Spółka pragnie zaznaczyć, że przedmiotem konsultowanego projektu są inne modyfikacje
art. 64 ust. 3, dlatego też niezrozumiałym jest nieuwzględnienie zgłoszonej przez nią uwagi ze względu
na okoliczność, że wykracze ona poza założenia przyjęte przez Radę Miniatrów. Warto pamiętać także,
że deklarowanym przez autorów celem projektu jest zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych
I zbędnych obowiązków ciążących na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wyrobów akcyzowych, a przedstawiona przez Spółkę propozycja jak najbardziej wpisuje się W te
założenia.
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(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. asan snaacit zcwszrnz .
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Jestat kwiadoay odpowiodtialnoici karnej za zlatania fałszywego oświadczania .

(podpis)

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust 8 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dałalności
*.

lobblngowej w procesie stanowienia prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danych skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
•l Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmien zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) lub uzupelnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowanie pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz Ii Nr 161, poz. 1080)), W nowym
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane które
zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnie się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji. gdy osoba fizyczna, która zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu nonnatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3 W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnie się dokumenty O których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a
także peinomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy

4; Część E formularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.




